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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2004 v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje 
perila v gospodinjstvu
(KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0597),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0356/2010),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. marca 20111,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...2 ,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe– akt o spremembi
 Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Razširitev omejitve obsega uporabe 
fosfatov in drugih fosfornih spojin z 
detergentov za pranje perila v 

(5) Na trgu so že na voljo učinkoviti 
detergenti za strojno pomivanje posode v 
gospodinjstvu z omejeno koncentracijo 

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v UL.
2 UL C ..., ..., str. ....
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gospodinjstvu na detergente za strojno 
pranje posode v gospodinjstvu ali
detergente za uporabo v industriji ter 
ustanovah ni primerna, saj trenutno ni na 
voljo ustreznih tehničnih in ekonomsko 
uporabnih nadomestkov za fosfate v teh 
detergentih.

fosforja, zato je primerna razširitev 
omejitve obsega uporabe fosfatov in drugih 
fosfornih spojin z detergentov za pranje 
perila v gospodinjstvu na detergente za 
strojno pomivanje posode v gospodinjstvu.
Njena razširitev na detergente za uporabo
v industriji ter ustanovah pa ni primerna, 
saj trenutno ni na voljo ustreznih tehničnih 
in ekonomsko uporabnih nadomestkov za 
fosfate v teh detergentih.

Or. en

Obrazložitev

Uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin je primerno omejiti tudi v detergentih za 
pomivanje posode v gospodinjstvu. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za namene sprememb prilog k tej 
uredbi bi morala biti Komisija pristojna za 
sprejetje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

(7) Za namene sprememb prilog k Uredbi 
(ES) št. 648/2004 bi morala biti Komisija 
pristojna za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Pomembno je zlasti, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se zagotovi posvetovanje Komisije (besedilo iz skupnega razumevanja o 
praktični ureditvi za uporabo delegiranih aktov).
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih omejitev iz te Uredbe 
in tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem, da 
reformulirajo svoje detergente za pranje 
perila v gospodinjstvu na podlagi fosfatov 
z uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

(9) Primerno je zagotoviti odloženo 
izvajanje nekaterih omejitev iz te Uredbe 
in tako omogočiti izvajalcem, zlasti malim 
in srednje velikim podjetjem, da 
reformulirajo svoje detergente za pranje 
perila in za strojno pomivanje posode v 
gospodinjstvu na podlagi fosfatov z 
uporabo nadomestkov med običajnim 
ciklom reformulacije in tako 
minimalizirajo stroške.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka - 1 (novo)
Uredba (ES) št. 648/2004
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Uvodna izjava 20 se nadomesti z 
naslednjim:
„Da bi zagotovili enotne pogoje za 
izvajanje te uredbe, bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Izvajati bi 
jih bilo treba v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi 
katerih države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije.“

Or. en
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Obrazložitev

Prilagoditev osnovnega akta novim postopkom o izvedbenih pooblastilih iz Uredbe (EU) 
št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3a (novo)
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5(4) se nadomesti z naslednjim:
„4. Komisija lahko zlasti na osnovi 
ocene, ki jo izvrši država članica, odobri 
odstopanje v skladu s postopkom iz 
člena 12(2). Če je pred odobritvijo 
odstopanja potrebno, Komisija dodatno 
oceni elemente, navedene v odstavku 3 
tega člena. Odločitev sprejme v roku 12 
mesecev od prejema ocene države 
članice, razen v primeru člena 5(4) 
Uredbe (EU) št. 182/2011, ko je rok 18 
mesecev.“

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev osnovnega akta novim postopkom o izvedbenih pooblastilih iz Uredbe (EU) 
št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3b (novo)
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 6 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„3. Če Komisija zavrne odobritev 
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odstopanja, to stori v roku 12 mesecev 
od prejema ocene, navedene v členu 5(3), 
ki jo pošlje država članica, razen v 
primeru člena 5(4) Uredbe (EU) 
št. 182/2011, ko je rok 18 mesecev. 
Lahko določi prehodno obdobje, v 
katerem se dajanje v promet in uporaba 
površinsko aktivne snovi postopno 
opušča.  Ta prehodna doba ne presega 
dveh let od datuma odločitve Komisije.“

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev osnovnega akta novim postopkom o izvedbenih pooblastilih iz Uredbe (EU) 
št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 3c (novo)
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) V členu 10 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. V primerih pomisleka, da je preskus, 
izvršen v skladu z metodami, 
navedenimi v Prilogah II, III, IV ali 
VIII, dal neresnične pozitivne rezultate, 
pristojni organi držav članic obvestijo 
Komisijo, ta pa rezultate preveri v 
skladu s postopkom, določenim v 
členu 12(2), in sprejme potrebne ukrepe
z delegiranimi akti v skladu s členi 13a, 
13b in 13c.“

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev osnovnega akta novim postopkom o delegiranih aktih.
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Odstavek 3 v členu 12 se črta. (4) Člen 12 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 12
Postopek v odboru
1. Komisiji pomaga odbor, ki je odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011.“

Or. en

Obrazložitev
Prilagoditev osnovnega akta novim postopkom o izvedbenih pooblastilih iz Uredbe (EU) 
št. 182/2011 z dne 16. februarja 2011.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 13 c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za en mesec. 

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se 
to obdobje podaljša za dva meseca. 

Or. en
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Obrazložitev

Morebitno podaljšanje tega obdobja bo zagotovilo dovolj časa za preučitev ukrepov (besedilo 
iz skupnega razumevanja o praktični ureditvi za uporabo delegiranih aktov).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 648/2004
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Člen 16 se nadomesti z naslednjim: (8) Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16 „Člen 16
Poročanje Poročanje

Komisija bo do 31. decembra 2014
ocenila, podala poročilo Evropskemu 
parlamentu in Svetu o uporabi fosfatov in 
drugih fosfornih spojin v detergentih za 
strojno pranje posode ter po potrebi 
predložila zakonodajni predlog z namenom 
njihove postopne opustitve ali omejitve na 
specifične uporabe.“

Komisija do 31. decembra 2016 oceni
uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin 
v detergentih za uporabo v industriji in 
ustanovah, o tem poda poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter po 
potrebi predloži zakonodajni predlog za 
njihovo postopno opustitev ali omejitev na 
specifične uporabe.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladen pristop je primerno preučiti uporabo fosfatov in drugih fosfornih 
spojin v detergentih za uporabo v industriji in ustanovah. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe– akt o spremembi
Priloga 
Uredba (ES) št. 648/2004
Priloga VIa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN
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Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 
omejitve

Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,5 %, 
preračunano na maso. 

1. januar 2013

Predlog spremembe

Priloga VIa

OMEJITVE VSEBNOSTI FOSFATOV IN DRUGIH FOSFORNIH SPOJIN
Detergent Omejitve Datumi, od katerih veljajo 

omejitve
Detergenti za pranje perila 
v gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 
0,5 grama na standardno 
polnitev pralnega stroja, 
kakor je določena v 
oddelku B Priloge VII.

1. januar 2013

Detergenti za strojno 
pomivanje posode v 
gospodinjstvu

Se ne bodo tržili, če je 
skupna vsebnost fosforja 
enaka ali večja od 0,5 %, 
preračunano na maso. 

1. januar 2015

Or. en

Obrazložitev

Some phosphorus-based ingredients are used at low levels in phosphate-free products such as 
phosphonates. Due to a concentration effect in compact products, the 0.5% phosphorus limit 
may be exceeded. Therefore, expressing the restriction as maximum 0.5 gram of phosphorus 
by standard washing load avoids impeding further compaction, which is a key driver of 
sustainability. 

It is appropriate to limit the use of phosphates and other phosphorus compounds also in 
household automatic dishwasher detergents. As there is no standard wash load for automatic 
dishwasher detergents, the limit shall be set at 0.5% P by weight. 
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OBRAZLOŽITEV

Namen sedanjega predloga uredbe, ki ga je oblikovala Komisija, je zmanjšati uporabo 
fosforja v detergentih za strojno pranje perila v gospodinjstvu. Komisija se je odločila za 
uredbo namesto direktive, da bi bolje uskladila različne nacionalne predpise.

Fosfati se kopičijo v naših vodnih sistemih, rekah, potokih in jezerih, zlasti v porečju Donave 
in Baltskem morju. Fosfor spodbuja rast, zato se v vodah, kjer je več fosforja, razmnožujejo 
alge in druge hitro razvijajoče se rastlinske vrste. To povzroča evtrofikacijo – prekomerno rast 
alg, ki drugim živim organizmom jemljejo kisik in lahko proizvajajo strupe –, zaradi katere 
umirajo ribe, rastline in druge vrste, zmanjšuje pa se tudi kakovost vode.

Zato je zaželeno, da bi za čistejše vode na evropski celini in po vsem svetu zmanjšali količino 
fosforja, ki pride vanje.

Največ fosfatov v EU je v gnojilih, vendar večinoma ostajajo v tleh. Fosfor pride v vodo v 
glavnem od ljudi in drugih sesalcev: glavni vir sta blato in urin, kar očitno presega področje 
uporabe tega predloga.

Neposredno v vodne kanale pa pridejo tudi znatne količine fosforja iz detergentov za pranje 
perila v gospodinjstvu. Zato je predlog Komisije zelo dobrodošel.

Poleg tega je še en vir fosfatov iz gospodinjstev, in sicer iz detergentov za strojno pomivanje 
posode.

Fosfati se v detergentih uporabljajo za zmanjševanje trdote vode, kar omogoča učinkovito 
čiščenje, imajo pa tudi druge funkcije, s katerimi povečajo učinek čiščenja.

Težava pa je, da se trdota vode po EU zelo razlikuje. V Skandinaviji je voda na splošno 
mehka, tako da detergenti, ki vsebujejo manj fosfatov, dobro delujejo. V drugih delih EU, na 
primer v Južni Evropi, je voda trša, zato je za učinkovito čiščenje perila in posode potrebno 
več fosfatov in detergentov.

Za fosfate v detergentih obstajajo nadomestila, zlasti v detergentih za pranje perila v 
gospodinjstvu, kjer se teži k formulacijam brez fosfatov. Na trgu EU je že veliko tekočih 
detergentov za pranje perila brez fosfatov, število pa se še povečuje. Čeprav so detergenti za 
strojno pomivanje posode še vedno v glavnem na osnovi fosfatov, so na voljo tudi proizvodi 
in tehnologija brez njih. Nadomestne formulacije detergentov pa za učinkovito čiščenje 
vseeno potrebujejo fosfonate (ki tudi vsebujejo fosfor, čeprav v manjših količinah). Zato 
fosforja ni mogoče popolnoma prepovedati.

Sedanja nacionalna zakonodaja EU se nagiba proti uporabi fosfatov v detergentih. Nekatere 
države članice so uporabo v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu že omejile, nekatere 
pa so uvedle tudi omejitve za detergente za strojno pomivanje posode. To je povzročilo 
razdrobljenost notranjega trga za detergente ter dodatne stroške za podjetja, ki delujejo v več 
državah članicah. Poleg tega EU brez usklajene zakonodaje težko zagotovi sporazum s 
tretjimi državami o zmanjšanju vsebnosti fosforja v detergentih za pranje perila in posode pri 
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regionalnih pobudah za čiščenje vode, kot sta akcijski načrt HELCOM za Baltsko morje in 
strategija za Podonavje.

Zdi se, da se na splošno odobrava, da bi morala biti za detergente za pranje perila v 
gospodinjstvu največja količina fosforja za posamezno pranje 0,5 g na odmerek (v skladu s 
standardno polnitvijo pralnega stroja). Izražanje te omejitve v gramih na pranje namesto v 
odstotkih na maso, kakor je Komisija prvotno predlagala, bo proizvajalcem detergentov za 
pranje perila omogočilo, da bodo proizvajali bolj zgoščene, koncentrirane formule, ki ne bodo 
vsebovale več fosforja od sedanjega standardnega odmerka 0,5 % na maso, vendar bo lahko 
fosforja (iz fosfonatov) več kot 0,5 % skupne mase.

Na srečanju poročevalca in poročevalcev v senci se je velika večina strinjala, da se v predlog 
vključijo tudi detergenti za strojno pomivanje posode. Ker za pomivalni stroj ni določene 
standardne polnitve, bi morala biti vsebnost fosforja omejena na 0,5 %, preračunano na maso.

Z določitvijo datuma, do katerega bi omejili uporabo fosforja v detergentih za pranje perila in 
za strojno pomivanje posode, bi zagotovili, da bi čim bolj in v čim krajšem možnem času 
zmanjšali nevarnost evtrofikacije v EU. Z določitvijo razumnega datuma za omejitev uporabe 
fosforja v detergentih za strojno pomivanje posode bi spodbudili potrebne inovacije, s 
katerimi bi pospešili prehod na formule brez fosforja, hkrati pa bi zagotovili dovolj časa, da bi 
zmanjšali negativne učinke za proizvajalce. To bo omogočilo tudi uskladitev notranjega trga.

Poročevalec priporoča izvedbo študije, v kateri bi preučili izvedljivost prepovedi fosfatov v 
detergentih za uporabo v industriji in ustanovah, kjer je stanje veliko bolj zapleteno, ter njene 
morebitne učinke.

Pri vključitvi detergentov za strojno pomivanje posode v uredbo odbor želi, da se preuči 
možnost pospešitve kampanje proti evtrofikaciji ter morebitna izguba delovnih mest v malih 
in srednjih podjetjih, ki proizvajajo detergente za strojno pomivanje posode z veliko 
vsebnostjo fosfatov in še nimajo potrebnega znanja, da bi jih proizvajali brez njih, čeprav na 
žalost očitno ni statističnih podatkov o številu delovnih mest, ki so ogrožena.


